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דבר תורה על פרשת השבוע
ויקהל | להעריך עשיה
בפרשתנו ובפרשה הבאה
מסופר על הבנייה בפועל של
משכן ה’ ,מקום פיזי בעולם
שבו מתגלה ומאיר בורא
העולם בשיא יופיו .מלאכת
מחשבת של אומנות ויופי שבו
השתתפו כל עם ישראל.
מתבקשת השאלה:
בפרשות הקודמות תרומה
ותצווה מפורט בדיוק הציווי
איך לבנות המשכן ,אז למה
צריך עוד  2פרשות שחוזרות
על עצמם בהקשר לעשיה
בפועל?! שהרי התורה תמיד
מחפשת לחסוך במילים ,יכלו
לרשום שעשו כאשר השם
ציווה ,והיינו חוסכים  2פרשות
שלימות בתורה.
מסביר הרבי
התורה מלמדת אותנו את
המסר העצום של להעריך את
העשייה בפועל!

מעולם המחשבה לעולם
הדבור עד עולם המעשה בפועל
יש מרחק עצום.
ולכן התורה רואה לנכון לייקר
ולהעריך כל כך את המעשה
בפועל ולא לסכם במשפט אחד
בלבד,את אחד מהמיזמים
החשובים בהיסטוריה של עם
ישראל.
כח העשיה והייצור הוא כוח
אלוקי שקיבלנו על מנת לייעל
ולשפר ולהאיר את העולם הזה,
ולכן אנו לומדים מפרשתנו
להעריך לייקר ולהחמיא על כל
עשייה טובה באשר היא קטנה
או גדולה ,ולא לחסוך במילים
לגבי כל עשיה טובה של
עצמינו ושל האחרים.

שבת שלום!!
חב”ד בוקאס פנמה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

הרב יריב קליין בית
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ראיון שליח
שם :הרב דודו עטר
גיל33 :
משפחה :לוי יצחק בן  7.5מנחם מענדל בן  6שלום
דב בער בן  5יהודה מאיר בן  3.5רבקה בת שנה וחצי.
מקום שליחות :ס .חואן דל סור ,ניקרגואה.
מספר שנים בשליחות10 :
מספר אנשים בשנה :כמה אלפי אנשים
 )1תספר לנו בבקשה את הייחודיות של מקום
של השליחות שלך

ומתכוננים מספיק מראש ומייבאים דברים
ממדינות לייד בע”ה.

המקום כאן משלב קהילה ומטיילים ,מאד מגוון
כאן ,מגיעים אנשים מכל הסוגים ומכל המקומות
בעולם וכלום כאן ב”ה מרגיש בבית

 )5תשתף אותנו בכמה סיפורים מהשליחות
שלך

 )2תספר לנו על משהו שמאד מצליח לכם
בשליחות בענייני משיח וגאולה
גדול לימוד שמביא לידי מעשה ,ב”ה כאן מקפידים
שמעבר ללימוד ,כל פעולה שעושים ,כל ערב
שקשוקה או בכלל כל פעילות כזו או אחרת תיהיה
עם המסר הכי מרכזי ,הכנת עצמו ואת העולם כולו
להתגלותו של משיח!

 )3האם מגיעים בחורים לעזור בשליחות?
בחורים הם כמובן חלק בלתי נפרד מכל הפעילות
הגדולה כאן ,הבחורים הם המנוע הצעיר לקשר את
כל היהודים והישראלים המבקרים כאן לרבי ולקדוש
ברוך הוא

 )4איך אתם מסתדרים עם הכשרות בשליחות?
בחסדי השם אנחנו מצליחים לאט לאט לייצר כאן
את כל המוצרים הבסיסיים ,שחיטה כשרה של
עופות ובשר ,וב”ה עלה בידינו שבוע שעבר לייצר
גבינות בפעם הראשונה בניקרגואה במפעל רציני
ומסודר ,כמובן שמעבר לזה יש הרבה דברים שאין
כאן ,ולפעמים מבקשים מאנשים המגיעים לבקר
כאן להביא לנו חלק מהדברים שאין לנו כמובן
להשיג כאן.
ברור ומובן שהקשיים הכי רציניים הם לפני חגים
מאתגרים כגון פסח ,אבל ב”ה גם לזה יש פתרון

הגיע לפה משפחה לטיפולי בריאות של הבן שלהם
שלא על קו הבריאות ,יש כאן רופה שמטפל בכל מיני
שיטות מיוחדות ומזיריק כל מיני זריקות מעניינות,
יום שישי האחרון שעה  15:00מקבל הודעה מאבא
של הבחור תתפללו בבקשה לרפואתו במיידית
הוא חייב תפילות ,הוא במצב מסוכן.
אני ואישתי עוזבים הכל ,ערב שבת כמה עוד
שעתיים וחצי שבת ,רצים לקליניקה של הרופא שם
אנחנו רואים את הבחור במצבו הלא משהו ואת כל
צוות הרפואה שם ,ב”ה השגנו להם את הקשרים
עם האנשים שהם היו צריכים נשארנו איתם עד
כמעט הדלקת נרות ,רצנו לבית חב”ד כדי לצייד
אותם באוכל לשבת מלאה ,ומשם נכנסנו לשבת
המלכה בלחץ אדיר ,אבל ב”ה עם הצלת יהודי
כפשוטו ממש!
הרבי דואג לכל יהודי בכל קצוות תבל.

 )6תשתף אותנו בכמה טיפים להמשך השליחות
המטרה שלנו שזו הבאת משיח צדקנו בפועל ממש
חייבת להיות מול ענינו ותמיד!
כמשל הלוליין ההולך על חבל דק במרכז הקרקס,
ששאלו אותו איך הוא עושה את זה ועוד מעל ראשים
של אנשים הוא ענה ,אני לא שם לב לדרך ,אני רואה את
המטרה הסופית!

המשך בעמוד הבא...

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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ראיון שליח
המשך מעמוד קודם...

 )7לסיום מה המסר שאתה רוצה להעביר
לשלוחים הצעירים?
אני רואה תמיד ,בערבי חבר’ה כאן ובסעודות שבת
שהילדים משפיעים בצורה בלתי רגילה,
לראות ילדים חסידיים אומרים דבר תורה ,או
כל דבר אחר הוא מתקבל אצל כולם בצורה הכי
ישירה וטהורה! הכוח אצל הצעירים!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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סיפור מבית חב”ד
בזכות שער ארוך של בן שנתיים וחצי
אחד מן המשתתפים בשיעור של הרב שיפמן הוא אלברטו .הוא עולה וותיק מדרום אמריקה .מגיל קטן
גדל בקיבוץ החילוני ,אבל בזכות הרב שיפמן ,כל בני משפחתו הם יהודים חמים ונאמנים ליהדות.
לפני מספר שנים ארגן הרב שיפמן נסיעה מאורגנת לציון הרשב”י במירון .אלברטו הצטרף וראה
שם מחזה מרהיב :הוא ראה משפחה חסידית מורחבת מפזזת ורוקדת סביב ילד בן  3שגוזרים את
שערותיו .הרב שיפמן הסביר לו את משמעות המנהג ,והוא החליט שגם הוא רוצה לעשות כך לבנו
הקטן.
אמנם הבן הגדול של אלברטו משרת בצבא ,אבל יש לו גם ילד בן שנה ואלברטו החליט שלא לגזור את
שערותיו עד הגיעו לגיל .3
יום אחד אלברטו ומשפחתו הוזמנו לטקס בצבא לרגל עליה בדרגה של הבן הגדול .הטקס התקיים
במחנה צבאי גדול .היו שם רכבים רבים ,משאיות ,ג’יפים ,ושאר מכוניות .אלברטו ומשפחתו טיילו בין
החוגגים כשלפתע נעלם להם הילד הקטן .ההורים נלחצו והתרוצצו לחפש את הילד ,רק שלא יידרס
בין המכוניות .חיילים ואזרחים הצטרפו לחיפושים ,עד שלפתע מישהו גילה ראש מלא שערות מתרוצץ
בין המכוניות .היה זה ראשו של הילד המבוקש ,שבזכות השיער הארוך בלט ונמצא ברגע האחרון.
אבא אלברטו צהל משמחה והודיע לכולם שאין לו ספק שבזכות המנהג החסידי הילד נמצא בריא
ושלם...
אלברטו ממשיך בקשר הדוק עם הרב שיפמן והוא מגיע לשיעורי בית חב”ד .בכל הזדמנות הוא מספר
בהתרגשות על הנס שקרה בזכות רבי שמעון בר יוחאי.

הסיפור מובא באדיבות ‘סיפורים מבית חב”ד‘

הפתגם החסידי
כבר באה העת
שתהיה אהבת
אחים אמיתית
שוררת במחננו . .
אהבת חנם ,היינו
אהבה שאין לה כל
יסוד בשכל אנושי,
ולא עוד אלא היפך
השכל
הרבי שליט”א

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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שעשועונים  -חידון א’ ב’
א .אוֹ ָ
יאים_________________________________________
תם הֵ ִביא ּו הַ ְּנ ִׂש ִ
תן ּ ָבהֶ ם חָ ְכ ָ
ב .הַ ׁ ּ ֵשם ָנ ַ
מה ּו ְתב ּו ָנה לַ ע ֲֹסק
ּ ִב ְ
מלֶ אכֶ ת הַ ּ ֹ
קדֶ ׁש______________________________________
מנוֹ רָ ה_______________________________________
ג .הֵ ם ִק ׁ ּ ְשט ּו אֶ ת הַ ְּ
ד .הִ סְ ּ ִפ ָ
ְתה _______________________________________
יקה לָ הֶ ם ,הָ י ָ

תי עֶ ְׂשרֵ ה הַ יּ ְִריעוֹ ת הָ י ּו ּכ ּ ָ
ֻלן _________________________
מ .עַ ׁ ְש ּ ֵ
_________________
נ .הָ עָ ם הֵ ִביא ּ ְבכָ ל ּ ֹב ֶקר__________________________________
ס .הַ ּ ְכר ּו ִבים הָ י ּו ____________________________________ ּ ְבכַ ְנפֵ יהֶ ם עַ ל
פרֶ ת
הַ ּ ַכ ּ ֹ

ִכלֵ א הָ עָ ם ֵ
ה .וַיּ ּ ָ
מ_________________________________________

ש ּוי מ______________________________ ___________________________
ע .הָ אָ רוֹ ן הָ יָה עָ ׂ

שה______________________________
ו .עָ ָ ׂ

פ .הַ ּ ִכיּוֹ ר הָ יָה ּ ְב_____________________________ _______________________
__________________________

ט .הַ ָּנ ׁ ִשים הַ חֲכָ מוֹ ת _____________________________ אֶ ת הָ עִ ִּזים

ש ּוי ַ
רָ .
מ ֲ
מסַ ך ְ ּ ֶ
שה
ע ֶׂ
תח אֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד הָ יָה עָ ׂ
פ ַ
_______________________

ֻלחָ ן ּו ִ
מ ְז ּ ַבח הַ ּ ְקטֹ רֶ ת הָ י ּו ְ
ז .הָ אָ רוֹ ן הַ ׁ ּש ְ
מ ֻק ׁ ּ ָש ִטים
צ .הַ ּ ַ
מ ְראוֹ ת הַ ּצוֹ ְבאוֹ ת ____________________ ּ ֶ
תח אֹ הֶ ל
פ ַ
ב__________________________ __________________________ סָ ִביב________________________________________
מוֹ עֵ ד
יטים ׁ ֶשהֵ ִביא ּו הַ ְּגבָ ִרים ּ ְתר ּו ָ
ח .אֶ חָ ד ֵ
מה
ת ְכ ׁ ִש ִ
מהַ ּ ַ
ּ
קִ .
מנוֹ ָרה יָצְ או ׁ ִש ׁ ּ ָשה __________________________________
מ ׁ ְש ּ ָכן_____________________________________
די הַ ְּ
לַ ִּ
מ ִ ּצ ִ ּ

ת ּה____________________________________
י .י ִָביא אוֹ ָ
כ .הַ ּ ְכר ּו ִבים הָ י ּו ּפוֹ ְר ׁ ֵשי _______________________________________
ת ִ
ל .הָ יָה עַ ל הַ ׁ ּש ְ
מיד________________________________
ֻלחָ ן ּ ָ

שַ ּ .כ ּ ָ
מנוֹ רָ ה?_____________________________________
מה ֵנרוֹ ת הָ י ּו ּ ַב ְּ
תָ ׁ .שוִים ּוצְ מ ּו ִדים ֶזה אֶ ל ֶזה______________________________________

מילתא דבדיחותא 🙃

המשך משבוע שעבר...
לאחר כמה ימים בא האיש ומתלונן’:דוקטור נראה לי שאיבדתי את חוש הזיכרון ,אומר הרופא
לאחות‘ :תביאי לו שלוש טיפות מבקבוק ‘ .22לא ,זה דלק’ צועק האיש 50’ .ש”ח בבקשה ,שוב פעם
נותן האיש את הכסף.
לאחר כמה ימים מגיע האיש ומתלונן על חוש הראיה שלו‘ ,לצערי’ אומר הרופא ‘אין לי שום דבר
בשבילך’ ונותן לו שטר של  20ש”ח“ .זה שטר של  20ולא של  ”100מצויין ,חזר לך הראייה 50 ,ש”ח
בבקשה..
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תפזורת
רשימת מילים
 .1אבן
 .2נגב
 .3צפון
 .4תאומים
 .5רשת
 .6נבוב
 .7מזרחה
 .8גולגולת
 .9בצלאל
 .10אהליאב
 .11תחרא
 .12ענני הכבוד
 .13מכבר

חידתמונה  -מאת הרב רפי אושר

בדיחה 🙃
שלומיאל
ושלימזל
הולכים בדרך,
לפתע
השלומיאל
רואה על
הרצפה שטר
של  10ש”ח.
הוא מרים את
השטר ולאחר
שניה זורק אותו
ואומר :השטר
מזוייף!
השלימזל
שואל אותו איך
ידעת??
והשלומיאל
עונה בחיוך
השמור
למנצחים:
פשוט ,ראית
פעם שטר
של  10עם 2
אפסים?!

הוצאה לאור :חדשות ילדי השלוחים תכנים :שלום בער ברוד מנחם מענדל קופצ’יק ושלמה אהרן בנימיני
אימייל chishshluchim.k@gmail.com :עיצוב גרפי :שלום בער ברוד חבר הנהלה :הרב רפי אושר
הגהה :מענדל’ה קופצ’יק כל הזכויות שמורות©

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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סיפור מתח:
עלילות דודי ודרור במערה
במעבה המערה התפזרה לה קבוצת הילדים ,כל אחד
מהם לכיוון אחר .הם חששו קצת ,אך דרור היה היחיד
שביקש מהחבר’ה לצאת עם עוד חבר “כי זה לא הכי נעים
ללכת לבד בחושך הזה”.
הרים אפוא דודי את החבל הדק שנקשר אל ידו השמאלית
של יגאל ,חיבר בקשר כפול חתיכת חבל קצרה נוספת ,אל
החבל הארוך שכבר היה קשור אל ידו ואת קצה התוספת
קשר אל ידו של דרור.
הילדים היו מתוחים מאוד ,ומוישי הג’ינג’י ניסה להתלוצץ
ואמר“ :ראו חבר’ה ,שלושה מאתנו קשורים ביחד .לפי
מה שנאמר ‘החוט המשולש לא במהרה ינתק” ...החבר’ה
חייכו ,אך יובל שאהב סדר ולא תמיד הבין “חכמות” העיר:
“לא מוישי ,אתה טועה .החוט המשולש הוא החוט המקשר
את ארץ ישראל ,עם ישראל ותורת ישראל ,וחוט זה לא
יינתק לעולם! או ,לדעה אחרת ,מדובר בקדוש ברוך הוא
התורה ועם ישראל.
“טוב יובל ,שמענו ממך כבר די! ‘למדן’ שלנו” הפסיק
אותו מוישי “ -אך אפשר להכניס קצת בדיחות לעניין,
הא?”.
וכך יצא לו לדרך הזוג הראשון ,דודי ודרור .הם ראו
שהמערה מסתעפת ויוצרת כמו מסדרון ארוך ,ובמסדרון
זה החלו לצעוד.
דרור האיר את הדרך בפנס הכיס שלו .צללים כהים נמרחו
על הקירות הלחים .שקט מפחיד שרר במקום ,ולאחר
מספר רגעים .של צעידה ב’מסדרון’ הארוך (האם היו
אלה רק מספר רגעים?  -כל צעד נדמה היה להם כשעה
ארוכה ,)..לפתע משך דרור בחוזקה בידו של דודי ..הוא לא
הצליח בכלל לדבר ורק הצביע קדימה ,להמשך המסדרון.
לו דודי היה רואה את רעו הטוב ,היה מבחין בחיורון
שכיסה את פניו ובעיניו שהתעגלו מפחד.
עכשיו גם דודי החל לפחד ..הוא כיוון בזריזות את הפנס
אל הכיון שאליו הצביע דרור ,והוא ראה ..כתף של אדם,
חצי גב ויד  -כן ,הם כנראה מביטים עכשיו באדם שחציו
השמאלי מוסתר מהם וחציו הימני גלוי לעיניהם  -מה
לעשות?? אימא’לה ,הצילו!
דודי משך בחזקה כדי להזעיק את יגאל הנבוך (כזכור
לכם מהפרק הקודם) .הוא משך שוב בחוט ,רצת לשוב על
עקבותיו ולברוח החוצה ,אך משום מה רגליו לא נשאוהו.
ואז שמע את דרור מדבר בלחש“ :דודי ,הוא אינו זז .הוא
בוודאי הבחין באורו של הפנס .מדוע אינו זז?” וכשדודי
הוסיף לשתוק הצטרד מעט קולו של דרור ,ולחשו הצרוד
הסגיר את פחדו“ :דודי ,אני מאד מפחד ,אבל אם אנחנו
כבר כאן ,חייבים לבדוק את העניין”..

דודי הופתע .הוא ה’גיבור’ ,חושב איך להימלט מן הנקיק,
ואילו דרור ה’פחדן’ ,מוכן לבדוק..
החברים לפתו ידיים ועמדו קרוב מאוד איש אל רעהו .עוד
צעד ,והנה הוא כמעט מסוגל לגעת בקצה הפנס בשרוולו
של האיש .אך שנייה אחת לפני שעשה זאת ,עזבו אומץ הלב
והוא הושיט את הפנס לדודי ולחש“ :אתה”.
דודי הבין .אחז את הפנס בקצהו ,בקצות אצבעותיו ,נשם
עמוק ,ספר בליבו עד שלוש ,ואז ,בעדינות ,נגע בשרוול.
דרור עצר את נשימתו וציפה ..האיש לא הגיב ..דודי
התקרב צעד נוסף ודחף את הפנס קדימה חזק!
החברים הביטו איש ברעהו,חייכו זה אל זה לאורו הקלוש
של הפנס ,ואחר כך השתחררו ופרצו בצחוק מתגלגל..
הם צחקו ..צחקו ..וצחקו עד כדי דמעות ..על זיז שבלט
מן הקיר ,תלה מעיל עליון בצבע כהה .חלק מן המעיל
התחבא בגומחה שבקיר וה”כתף” וה”יד” שנראו לעיני
הילדים במסדרון לא היו אלא כתף ושרוול של המעיל!..
“ניקח את המעיל אתנו!”  -פסק דודי משנרגע קצת מפרץ
הצחוק“ .אולי יש בפנים משהו שירמוז לנו על מטרתנו”...
בזריזות הסיר את המעיל מן הזיז ,הניחו על כתפו וסימן
לחברו ללכת חזרה ,אלא שפתאום נמלטה צעקה מפיו
“א-י-מ-א-ל-ה!”  -משהו נפל מן המעיל ודגדג לו ברגל,
הוא קפץ והסתובב ..עד שהתברר לו שזה היה ..עכבר
מסכן שכנראה שכן באחד הכיסים והובהל משלוותו..
דרור לקח את המעיל מדודי והכניס אותו בזריזות רבה
(הוא מאוד פחד מעכברים) לתוך שקית הפלסטיק“ .מה
שבטוח בטוח” ,חשב .את השקית קשר בחוזקה ,הפליט
“אוי אני צמא בוא מהר!” והם עשו את דרכם חזרה..
על סיפור עלילותיהם שבו הילדים וסיפרו שוב ושוב באותו
יום .אך יגאל השומר ,היה הראשון שהקשיב .סוף סוף
הבין מי משך בחוט ומדוע .הא היה במתח עצום למשמע
הסיפור על ה”אדם” שהיה במסדרון המערה ,ויחד עם
הידידים הגיבורים צחק כשסיפרו לו על תוצאות מסע
הבילוש שלהם לאותו יום.
לאחר התייעצות קצרה ,החליטו הילדים לפתוח את
השקית ולבדוק את המעיל .הרי חשוב מאוד לדעת אם אכן
גודלו (לפחות לפי העין) מתאים לסבא שמעון .וכן ,צריך
לבדוק מה יש בכיסים (רק לא עכברים!) ,אולי תימצא שם
תעודת זהות ,בתעודה בוודאי מצוינת ארץ ההולדת ,ואולי
לפי זה..
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בונוס - :דף צביעה

מאחורי הקלעים
למעוניינים להצטרף ולהארות ,הערות,
תגובות ,הודעות,
לרשימת המנויים
בדיחות ,סיפורים,
ולקבל את העלון
ראיון שליח ,הקדשות,
במייל
וכו’
לשלוח לאימייל הזה:
chishshluchim.k@gmail.com

בונוס!
השולח תשובות על החידונים נכנס להגרלה
על פרסים שווי ערך
ההגרלה תתקיים בכל ראש חודש.
בכל שבוע באפשרותכם להשיג  2כרטיסי
הגרלה
 1על ה 3שאלות
ועוד  1על שאר החידונים(תפזורת ,חידון א’ ב’)
הזוכה לחודש מרחשוון היא :חיה מושקא
בנימיני

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

10

ימות המשיח  -פרשת ויקהל

תאריכי חב”ד בשבוע הקרוב
בל’ באדר א’ תשל”ג  -נולד הרב מנחם מענדל הנדל ,מנהל מרכז
חב”ד העולמי לקבלת פני משיח ,ועסקן ציבורי תושב קראון הייטס
העומד בראש עשרות פרוייקטים ומוסדות.
בא’ באדר תרצ”א  -הרבי הריי”צ מתחיל את ביקורו בעיירה ראקשיק
שבליטא.
בא’ באדר תשס”ב  -נפטר הרב יעקב פרידמן ,מראשי הפעילים
בהחזקת מוסדות חדרי תורה אור ,ופעיל בהפצת מעיינות החסידות
בשכונת בארא פארק בהוראת הרבי.
בא’ באדר תשע”ב  -נפטר הרב ישראל שמעון קלמנסון ,חבר הצוות
החינוכי בישיבת תומכי תמימים המרכזית ב ,770-והשוחט של תרנגול
הכפרות של הרבי בערב יום כיפור.
בב’ באדר ב’ תשע”ד  -התקיים בנתניה ערב ההשקה בו החל לפעול
מיזם אופנועי הגאולה לפרסום בשורת הגאולה ,ביוזמת שליח הרבי
הרב מאיר צמח.
בב’ באדר ב’ תשע”ד  -נפטר ר’ לייב שיינר ,שליח הרבי בבוסטון.
בב’ באדר ב’ תשע”ד  -נפטר ר’ דניאל יצחק מוסקוביץ ,שליח הרבי
בשיקגו ,אילנוי ,וחבר ה’מרכז לעניני חינוך’.

תאריכים יהודיים בשבוע הקרוב
בא’ באדר ב’תמ”ח  -החלה מכת חושך ,מעשרת
המכות שהביא הקב”ה על מצרים.
בא’ באדר תק”ג  -רבי רפאל עמנואל חי ריקי ,מקובל
ומחבר הספרים ‘משנת חסידים’ ו’הון עשיר’ ,נרצח
על קידוש ה’.
בב’ באדר תשל”ז  -רבי ישראל אלתר ,האדמו”ר מגור
ומחבר ספר ‘בית ישראל’ ,נפטר.
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